
Страхування життя Життя & Відповідальність
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Захистите дорогих Вам людей – і насолоджуйтеся всією повнотою життя!

Сучасний світ відкриває перед нами 
безмежні можливості. В наше життя увійшло 
безліч речей, про які раніше більшість з 
нас дізнавалась лише з книжок та «Клубу 
мандрівників». Відпочинок в екзотичних 
країнах та вільний ринок нерухомості, 
екстремальні види спорту та іноземні 
автомобілі, платне навчання та пластична 
хірургія… 

При цьому, все частіше ми змушені 
сплачувати доступ до благ цивілізації 
за допомогою кредитів, покладаючи на 
сімейний бюджет тягар з їх обслуговування. 
Але, зростання нашого індивідуального 
життєвого комфорту не спроможне 
убезпечити світ навколо нас: все більше 
машин їздять по нашим вулицям, все вище 

темп нашого життя, все важче техногенне 
навантаження на навколишнє середовище.
За цих умов ми не належимо самі собі: 
будь-яке важливе рішення – чи то велика 
покупка в кредит, похід в гори чи отримання 
сертифікату дайвера - ми повинні оцінювати 
через призму відповідальності за наших 
близьких. 

Чи знаходиться властиве кожному з нас 
прагнення до комфортного, насиченого, 
цікавого життя у нерозв’язному протиріччі з 
обов’язком по відношенню до дорогих нам 
людей? Ні, на щастя, це не так.

Рішенням, що дозволяє захистити добробут 
наших близьких, не відмовляючись від 
власних захоплень, є страхування життя. 
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Подумай,



▪▪ Захист близьких від фінансових ризиків, 
пов’язаних з передчасною втратою 
годувальника – зміст програми «Життя 
& Відповідальність». При цьому, висока 
максимальна сума страховки – 200 000 
євро – надає можливість зберегти звичний 
стандарт життя родини на тривалий період, 
або захистить її від фінансових на слідків, 
пов‘язаних з погашенням банківського 
кредиту

▪▪ Застрахованою особою за програмою 
«Життя & Відповідальність» може бути 
людина віком від 16 до 60 років (на момент 
закінчення дії договору, вік застрахованої 
особи не повинен перевищувати 65 років). 
Договір страхування укладається на строк 
від 1 до 25 років

▪▪ Страховим випадком, після якого 
здійснюється виплата страхової суми, є 
смерть застрахованої особи протягом 
строку дії договору страхування

«Життя & Відповідальність» –  
розумне рішення

це: Ваші вигоди:

Життя & Відповідальність

Гарантом безпеки Ваших заощаджень 
є UNIQA Insurance Group.

У випадку cмерті застрахованої особи протягом строку дії договору, 
повну страхову виплату гарантовано отримають призначені Клієнтом 
вигодонабувачі – незалежно від того, скільки часу пройшло з моменту 
підписання договору страхування.

Вибір валюти страхування
Ми надаємо Вам можливість зафіксувати зобов’язання за договором 
страхування в доларах США, євро або гривні. Усі розрахунки 
здійснюються в гривнях за курсом НБУ на дату платежу



UNIQA Insurance Group є однією з провідних страхових 
компаній на своїх основних ринках в  Австрії, Центральній 
і Східній Європі. 20 000 співробітників і ексклюзивних  
партнерів UNIQA Insurance Group обслуговують 
9,6 мільйонів клієнтів у 18 країнах  Європи. В Україні UNIQA 
працює з 2006 року та є лідером ринку страхування життя. 
Нашими клієнтами вже стали більше 1 млн. українців.

Провідне світове рейтингове агентство Standard & Poor’s 
незмінно надає UNIQA Insurance Group рейтинг
фінансової надійності «А» із стабільним прогнозом.
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Цілодобовий контакт - центр УНІКА

+38▪(044)▪225▪60▪00▪
2202▪

+38 (097) 170 03 73
+38 (066) 170 03 73
+38 (093) 170 03 73

(Київстар)
(Vodafone)
(Lifecell)

www.uniqa.ua 
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